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Pr o to koU M edlems mhte 2, S eg e ls tills kap et G iiddviken

Numr. Rubrik Motesnoteringar Ansvar

I Mtitets Oppnande Ordforanden <ippnar motet

2 Friga om mtitets
stadgeenliga utlysande

Motet ansigs vara stadgeenligt utlyst.

3 Val av mtitesordfiirande
och sekreterare samt
j usterin gsmiin tillika
rtistrflknare

Motet viilj er mdtesordforande och -sekreterare

Ordforande: Bo Will6n
Sekreterare: Lars Wallman

4 Val av justeringsmiin
tillika rtistriiknare.

.M<ltet viilj er som justeringsmiin tillika rd,striiknare

Lars Salomonsson och Yvonne Fergell

5 Faststiillande av
dagordning

Den i Giiddviket presenterade dagordningen
faststiilldes av mdtet.

6 Ftirslag till
stadgeiindringar

Enligt i Gdddviket presenterat forslag kompletteras
iindam6lsparagrafen med ett nytt moment:

"Mom 3: Siillskapet ska verka for att bevara och
vflrda iildre seglande fritidsb htar."

Enligt samma ft)rslag tindras lydelsen i paragraf 13,

mom 8:

"Mom 8: Siillskapets valberedning bestfir av en

sammankallande och en eller flera ordinarie
ledamriter."

BZigge ft)rslagen godkdndes enhtilligt ftir forsta
gingen av m<itet.
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7 Diskussion om klubbens
verksamheter.

7.1.1 Hamnen
Ftirsiikringsbevis

SB ftireslog att:
"hamnliggare ska pi eget ansvar tillse att fors.bevis
siitts in i fors.piirmen senast under dagen ftr boj-
iliiggning resp under dagen ftir ftirb. torrsiittning.
Under arbetsdagarna ovan kontrolleras att giillande
fcirs.bevis finns pi plats. Hamnliggare som inte satt
in grillande ltirs.bevis i piirmen tilldelas plikt-
avgift." SB efterlyste att en aktuell platslista skulle
vara befintlig som underlag ftir avstiimning av
forsiikringsbevis.

Efter en kort diskussion godkiindes fcirslaget av
mcitet.

7 .1.2 Hamnen
Saknade standertar

YF pipekade att itskilliga b6tar som ligger i
hamnen saknar stadgeenlig standert.

7.1.3 Hamnen
Ordning i hamnen

Flera medlemmar pipekade att ordning och stiidning
i hamnen 2ir stimre iin nigonsin tidigare.
Aven verkstaden uppvisar safllma trikiga skick.

Fler stiiddagar verkar behdvas.

Kanske iindrade rutiner vid sjcisiittning kan vara en
viig att fi hamnliggare att ta hand om sitt eget skrtip

LS tar kontakt med Hamnfogden ang jobb pi forb
sj<isiittning.

7.2.1 Lilla Skratten
Toaletter

BW meddelade att klubben miste srika tillstind ftir
torrtoaletter om vi vill fortsatta anviinda dem.
Ansdkan gcirs via e-tjtinst eller blankett som finns
att hiimta frfln Viirmd<i kommuns hemsida.
Om vi omhiindertar latrinet och det
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sj[lva miste dispens sokas ftir detta.

7.2.2 Lilla Skratten
Idrottsmedel

Klubbens anscikan om Idrottsmedel frin Riks-
idrottsfcirbundet ( ca 100.000 kr ) ftir arbete med

bryggor och toaletter pi klubbholmen behandlas fn,
info frin RF l6ter hittills positiv.

7.2.3 Lilla Skratten f
Bilder BW bad niirvarande medlemmar att vidarebefordra

bildmtrl ftir anviindning pi hemsidan, i Giiddviket
mm. Bildbrist rAder.

GN meddelade att en sarnmanstiillning av
rustningsbehovet pi klubbholmen kommer att
Itimnas till styrelsen inftir budgetarbetet.

7.3 Seglarliigret GN rapporterade att seglarliigret fyller 25 itr 2020.
En festkommittd har skapats enligt GN.
GN beriittade ocksi om sj<iriiddningens besok pA

lagret, bes<iket filmades och kommer fram<iver visas
pfl kanal 5.

BW

7.4.1 Kappsegling
Regattan

JJ rapporterade frin Regattan att antalet funk-
tioniirer var for l6gt, 15 st.
Fcirslag kom frin niirvarande att ta upp funktioniirs-
behovet pi virmcitet.

De nya bryggorna passade regattans behov vtil

7.4.2 Kappsegling
Paketseglingen

JJ gjorde reklam ftjr Paketseglingen och redogjorde
ftir begreppet GRS.

7.5.1 Klubbmiisteriet
Uppvaktningar

JJ rapporterade att PA uppvaktats pi sin 90-6rsdag.
Frin NC kom info om att han uppvaktat
Heleneborgs BK vid deras 100 firs-firande.

Klubbmiisteriet
Pubafton

SB foreslog att Satu Valkama ska beriitta om sin
resa under sommaren. Satu verkade tveksam till
ftirslaget.
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CdlF iir sedan tidigare ombedd attprata om sina
erfarenheter av segling pA storre bitar under en

PUB-afton.

7.6 Eskadersegling Inget rapporterades frin eskaderseglingen

8 Rapporter och
skrivelser

Nattvakter:
Svindersviks BK har fler medlemmar iin vaktniitter,
ftir SSG g?iller det omviinda. Fr.o.m. niista sommar
tar de diirftir en av "vira" vaktveckor.

Aldersgrans:
Styrelsen har beslutat om en ildersgriins: med-
lemmar iildre iin 80 ir beh<iver inte gi nattvakt

9 Ovriga frigor Mcitesregler:

BW redogjorde for v6ra mcitesregler som s[ger att
kallelse till mcite skall ske med post och e-post.

Frigan stiilldes diirefter om vi kan slopa kravet pi
att kallelse miste ske via post och istiillet overgi
till minst e-post.
M6tet besvarade frigan med ja.

Kallelse till m<ite kan diirftir i framtiden komma att
ske enbart via e-post vid behov.

10. Mtitet avslutas Motet avslutades
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